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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune har ingen særlige merknader til høringsforslag til Utviklingsplan for Vestland
2020-2024, og ser fram til å delta i de konkrete planarbeidene når de startes opp.

SAMMENDRAG
Askøy kommune har mottatt høringsforslag for utviklingsplan for Vestland 2020-2024.
Utviklingsplanen er regional planstrategi og inneholder fire hovedmål for utviklingen i Vestland
fylke:
Mål 1 Vestland som det ledende verdiskapingsfylket og nasjonal pådriver for et
regionalisert og desentralisert Norge.
Mål 2 Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling
Mål 3 Lokalsamfunn som ramme for gode hverdagsliv i hele Vestland
Mål 4 Like muligheter til å delta i verdiskapning
Innenfor disse 4 målene er det definert strategier for å oppfylle målene.
Utviklingsplanen definerer også hvilke regionale planer som skal videreføres og hvilke nye
regionale planer som skal utarbeides i perioden.
Fylkeskommunen ønsker innspill på innholdet i planstrategien, og særlig vedrørende
prioritering av regionale planer. Høringsfrist er satt til 28.6.2020
Avgjøres av: Formannskapet

Behandles i følgende utvalg: UTM, UOL, F

Videre saksgang:
Uttalen oversendes Vestland fylkeskommune. Vedtatt planstrategi skal legges til grunn for
fylkeskommunens videre planarbeid og virksomhet.
Saksopplysninger:

Utviklingsplan for Vestland er hjemlet i plan- og bygningslovens §7-1, og er regional
planstrategi for Vestland. Planstrategien er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale
planspørsmål det er viktig å arbeide med i planperioden. Planstrategien skal prioritere hvilke
planer som skal utarbeides, revideres eller videreføres de fire neste årene. Dette vurderes på
bakgrunn av hva som er de viktigste regionale utfordringene og med utgangspunkt i nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. FNs bærekraftsmål er overordet og førende
for utviklingen.
I forrige fylkestingsperiode ble det utarbeidet en rapport med statistikk og utviklingstrekk for
Vestland. Den ble lagt til grunn for utarbeiding av folkehelseoversikt og utfordringsdokument
for Vestland, og disse rapportene utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.
Fylkeskommunen ønsker innspill på innholdet i planstrategien, og særlig vedrørende prioritering
av regionale planer. Planstrategien er på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.6.2020,
og det er lagt opp til vedtak i fylkestinget i september 2020.
Utfordringer, mål og strategier
Planstrategien lister opp følgende utfordringer for fylket og regionene:
1. Klimaomstilling
2. Balansert areal- og naturressursbruk
3. Gode transportsamband og smart mobilitet
4. Grønn konkurransekraft
5. Digitalisering av samfunnet
6. Relevant kompetanse og kunnskap
7. Attraktive steder og gode nærmiljø
8. Et fornyende, profesjonelt og frivillig kulturliv
9. Et likeverdig samfunn
10. Ungdom – trivsel og tilhørighet
Som resultat av dette viser planstrategien følgende hovedmål og strategier:
Mål 1 Vestland som det ledende verdiskapingsfylket og nasjonal pådriver for et regionalisert og
desentralisert Norge.
Strategier:
1.1. Vestland fylke skal medvirke til å minimere skadevirkningene,
både på kort og lang sikt, som følge av pålagte tiltak knyttet til
handteringen av koronapandemien.
1.2 Vestland skal medvirke til at det blir skapt nye arbeidsplasser
gjennom omstilling, grønn konkurransekraft og entreprenørskap.
1.3 Vestland skal utvikle et framtidsrettet og inkluderende arbeids- og
næringsliv basert på regionale fortrinn, forsking og innovasjon.
1.4 Vestland fylke skal aktivt søke de mulighetene som ligger i
regionreformen og også styrke det regionale folkestyret.

Mål 2 Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling
Strategier:
2.1 Vestland skal være en pådriver for klimaomstilling og
nullutslipp.
2.2 Vestland skal sikre infrastruktur og forvalte viktige natur-,
landskaps- og kulturverdier.
2.3 Vestland skal bidra til å nå klima- og miljømål gjennom
offentlige innkjøp.
Mål 3 Lokalsamfunn som ramme for gode hverdagsliv i hele Vestland
Strategier:
3.1 Vestland skal utvikle menneskevennlige og levende lokalsamfunn
basert på stedegne ressurser og kvaliteter.
3.2 Bergen og de regionale sentra skal utvikles til attraktive sentra,
og fungere som en drivkraft for utvikling i heile fylket.
3.3 Vestland skal utvikle fysisk og digital infrastruktur som sikrer
mobilitet og digitale tjenester.
Mål 4 Like muligheter til å delta i verdiskapning
Strategier:
4.1 Vestland skal fremme åpne og inkluderende arenaer for deltaking
i kultur, frivillig arbeid og sivilsamfunn.
4.2 Vestland skal utvikle et mer inkluderende og aldersvennlig
samfunn som grunnlag for verdiskaping.
4.3 Vestland skal sikre deltaking gjennom trygg oppvekst, utdanning
og livslang læring.
Prioriterte planer:
Regionale planer er hjemlet i plan- og bygningsloven og har en planperiode på 12 år. De skal
være strategiske styringsverktøy som er fleksible og står seg over hele tidsperioden. Tabellen
under vier hvilke regionale planer som anbefales revidert, videreført og utfaset i perioden 20202024.

Temaplaner er hjemlet i kommunelov eller sektorlov. Temaplaner kan utarbeides for fagfelt der
fylkeskommunen som tjenesteprodusent eller samfunnsutvikler har stor påvirkning ut mot
samfunnet. Tabellen under viser oversikt over temaplaner som anbefales utarbeidet, revidert,
videreført og utfaset i planperioden.

Vurdering:

Vestland fylkeskommune kaller planstrategien sin for en utviklingsplan, fordi den skal stake ut
en tydelig kurs for samfunnsutviklingen i fylket. Regional utviklingsplan definer langsiktige mål
og skal bidra til at både fylkeskommunen, statlige organ og kommunene skal dra i samme
retning.
Utviklingsplanen prioriterer hvilke regionale planer som skal utarbeides, revideres eller
videreføres i planperioden. Regionale planer utarbeides for prioriterte tema der det er behov for
regional samordning. Det er forventet at kommunene skal følge opp de regionale planene i sin
planlegging og virksomhet. Det er derfor viktig at Askøy kommune deltar aktivt i de regionale
planprosessene som utviklingsplanen legger opp til.
Høringsforslaget som er utarbeidet er oversiktlig og med tydelige prioriteringer. De regionale
planene som er prioritert vil være viktige for Askøy. Askøy kommune har ingen særlige
merknader til forslaget, og ser fram til å delta i arbeidet med de regionale planene når de startes
opp.
Folkehelseperspektiv:

Planstrategien ivaretar folkehelseperspektivet gjennom de ulike målsetningene og strategiene.
Økonomi:

Planstrategien medfører ingen konkrete økonomiske konsekvenser for Askøy kommune.
Vedlegg:
1 Høringsutkast - Utviklingsplan for Vestland 2020-2024
2 Vestland - Utfordringar for fylket og regionane, juni 2019
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